
Nabídka zhotovení základů pro dřevostavbu technologií KRINNER

AKCE:      Dřevostavba - RD  

MATERIÁL:
základové vruty KRINNER – typ:   KSF M76x2100-M16, KSF M76x1600-M16  pro 
bezproblémové vyrovnání půdních nerovností až do 30 cm – v případě zjištění větších 
nerovností je možno použít nádstavby nebo delší vruty

VÝSTAVBA ZÁKLADŮ

 KRINNER – výstavba základů s orientací na zatížení větrem a sněhem dle DIN 1055

 Pro přesnou instalaci musí být přesně vymezeno a zaměřeno místo stavby vč. 
možných překážek pod terénem, jako jsou podzemní základy, el. nebo jiné vedení a 
rozvody

 Rozsah použití je odvislý od typu a vlastností půdy, pro bažinatou půdu je potřeba 
použít speciální základové vruty

 Pro skalnatou půdu, stejně jako betonový podklad je potřeba technické posouzení 
KRINNER experta a zvážení výběru, resp. povolení použití vrutů. Pokud je vzhledem 
ke ztíženým podmínkám nutné předvrtání, je potřeba uvažovat s touto položkou jako 
vícenákladem

 Podpůrný systém KRINNER odpovídá požadavkům na bleskosvodná a uzemňující 
zařízení dle DIN V VDE VO185-3

 Před započetím výstavby budou na staveništi instalovány zkušební vruty, u kterých 
budou zkoušeny statické hodnoty pro axiální tlak a tah, stejně jako horizontální 
zatížení

ZEMNÍ TAHOVÝ TEST

 Provádí se na pozemku stavby testovací stolicí

 Celkový objem testu se určí dle rozměrů stavby a dispozic staveniště

 Cena testu zahrnuje dopravu na pozemek, testovací zemní vruty, provoz strojů 
včetně techniků a protokol o provedení zemního testu celkem ve třech kopiích

 Je kompatibilní se všemi druhy perimetrické ochrany, perimetrická ochrana není 
v cenové nabídce
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Tato nabídka se zakládá na dostupných informacích o větrném a sněhovém zatížení v místě 
realizace a vychází z předběžného návrhu zemních vrutů. V případě standartních půdních 
podmínek bude platnost nabídky potvrzena

Před realizací montáže je nutno potvrdit „Prohlášení o čistotě pozemku“ – tzn., že objednatel 
prohlašuje, že v místě zavrtání zemních vrutů nevedou žádné inženýrské sítě ani jiné 
objekty, či skutečnosti, které by mohly být dotčeny nebo poškozeny zavrtáním zemních vrutů

CENOVÁ SPECIFIKACE

viz předběžná cenová nabídka - max. cena
na základě výsledků "zemní tahové zkoušky" může dojít k úpravě - snížení ceny

Platební podmínky: úhrada zemních vrutů před započetím montáže, úhrada montáže 
                                  a případných víceprací po dokončení díla

Termín zhotovení:  dle harmonogramu

Dobu instalace je možno upravit dle potřebných součinností
Pro další upřesňující dotazy jsme Vám k dispozici

Dne:  

Zemní vruty Kostrhoun
výhradní zástupce KRINNER GmbH
Rolnická 125/14, 747 05 Opava

tel.: 605 145 691, 734 212 727
info@zemnivruty-krinner.cz
www.zemnivruty-krinner.cz
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